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Teta (zkráceno) 
(Josef Svatopluk Machar, Zde by měly kvést růže, 1891 - 1894) 
 
(Paní Boženě Benešové) 
 
- Teto – ozvala se Lína -    A můj – víš, byl jako břitva, 
tys  přec žila šťastný život,    zrovna boží dopuštění 
teto, upřímně mi pověz,    hřmělo domem, když tak někdy 
jak ten život vypadá!     maličkost jen scházela! –  
 
Mužský, tvrdý obličej svůj    - Píval strýček? –  - Hnusné klepy!   
schýlila k ní teta Sáli,     U nás toho celý okres. 
v bleděmodrých očích jejích    Žádný had tak nemá jedu, 
škublo to tak podivně:    jako jazyk člověčí. 
 
- Šťastný život? Co si myslíš?   Píval, Líno, ale sotva 
Jaké štěstí ženu čeká?     píval více než tvůj táta; 
Ženu vůbec? Co si kreslí    jedovaté řeči lidí 
léta tvoje telecí –     pranic na tom nezmění. 
 
Slečna Lína sebou trhla.    Prý ho domů vodívali 
- Jen se nevrť, housátko mé.    za bílého rána druzí… 
Jen se nevrť. Raděj zvykej    což už musil opilým být, 
bez sklíček se dívati.     když ho někdo provázel? 
 
Hleď, já byla ještě dívčí,    A že zbil mě pravidelně –  
když mě vdali… rozumíš mi?   hanba mluvit, bídné klepy! 
Dítě skorem… provdali mě    Viděli pár modřin jednou, 
bez okolků za něho.     jež jsem měla na tváři, 
 
Já ho vzala, neboť děvče    ty však sďála mi má straka, 
vychovává se a roste     když jsem byla u ní v chlévě… 
(přírodu už nepřevrátíš)    však se nikdo neodváží 
pro muže, jen pro muže.    říci mi to do očí. 
 
Můj muž (dej mu slávu nebe)   Že hrál karty, že se honil 
měl na srdci tvrdou kůru,    za ženskými zástěrami? 
drsný byl a příkrý skorem,    Líno, ty jsi hloupé žábě, 
nu, toť v jejich rodu tak.    ale tolik rozumíš, 
 
Musil vyjít mezi lidi,     že muž každý má své zvyky, 
aby nebyl druhým k smíchu,    někdy karty, někdy žertík, 
nu, a muži pohovoří     a já věřím, že by můj si 
nejlépe si v hospodě.     v ničem býval nezadal! 
 
Na mně leželo pak všechno:    Čtyři roky je už v hrobě, 
kuchyně, dům, hospodářství –    a ty řeči stále o něm, 
bůh ví, kde se vzalo síly,    ale za mými jen zády, 
že jsem pod tím neklesla!    hezky tajně, zbaběle! 
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Však bych já se podívala     A víš, Líno, ještě něco. 
na takovou lidskou hubu,    Častokrát už jsem si přála 
věř mi, Líno, tyhle prsty     podívat se do divadla, 
vjely by jí do tváří!     navštívit to Národní… 
 
Ti mí hoši – všichni po něm!    Vím, že znáš, co se tak hraje… 
Každý jako křemen tvrdý,    Holka, chtěla bych jít s tebou, 
a já vím, že chtěl by každý    když se hrá… nu, jak se říká… 
krev svou za mne vycedit!    o milencích, o lásce… 
 
Ale není ani času     Hrá se to přec na divadle, 
na všelijaké citlivůstky,    jako by skutečnost to byla… 
každý musí jíti za svým,    On k ní mluví sladká slova… 
nedívá se po druhém.     má se k ní tak zdvořile… -  
 
A já jenom tady u vás,    - Teto, pláčeš? – - Líno, Líno, 
Líno, zahřeju se trochu…    lidé prý i prožili to… 
jak to všecko u vás voní    Ale já jsem neslyšela  
tiše, mile, domácky.     ani slůvka v životě… 
 
A ty musíš u mne sedět    ani slůvko… ani pohled… 
(nic ti nepomůže, Líno),    ovšem… bylo málo času… 
zlá tvá tetka je a tyran,    Bledé oči tety Sáli 
sobec, stará babice!     topily se v proudu slz. 
 
 


